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REDZERO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.838.516/0001-40 - NIRE 33.3.0030453-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de de-
zembro de 2016. 1. Data, Hora e Local: No dia 21 de dezembro de
2016, às 12:00 horas, na sede social da RedZero Participações S.A.
(“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, na Avenida General Justo, nº 171, 6º andar, Sala B, Centro,
CEP 20021-130. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensa-
da nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”),
em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Marcos Ibrahim Tartuci; Secretário:
Artur de Carvalho Delorme. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a
aprovação de aumento do capital social da Companhia; (ii) a eleição
de membros da Diretoria da Companhia; (iii) a alteração de cláusula
de representação da Companhia; (iv) aquisição pela Companhia de
ações de sua própria emissão; e (v) autorização para celebração do
Instrumento de Transação. Antes de iniciar os trabalhos, consignou-se
que, na forma da Lei das S.A., as manifestações de voto e protestos
eventualmente apresentados pelos acionistas, referentes aos debates
e fatos ocorridos nesta Assembleia Geral, serão recebidos e auten-
ticados pela Mesa e arquivados na sede da Companhia. 5. Delibe-
rações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade
de votos: 5.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta As-
sembleia em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1°, da Lei
das S.A. 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no
valor de R$ 53.562.307,94 (cinquenta e três milhões, quinhentos e
sessenta e dois mil, trezentos e sete reais e noventa e quatro cen-
tavos) (“Aumento de Capital”), mediante a emissão de 5.356.230.794
(cinco bilhões, trezentas e cinquenta e seis milhões, duzentas e trinta
mil, setecentas e noventa e quatro) novas ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$0,01 (um cen-
tavo) por ação. Fixar o preço global de emissão em R$ 53.562.307,94
(cinquenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos
e sete reais e noventa e quatro centavos), fixado de acordo com os
parâmetros do artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A.(“Novas
Ações”). Fica consignado que a escolha do critério de fixação do pre-
ço por ação das Novas Ações se justifica na medida em que o pa-
trimônio líquido da Companhia encontra-se negativo, sendo o referido
critério considerado como o que melhor reflete a atual situação eco-
nômica, financeira e operacional da Companhia. 5.2.1. Do preço de
emissão global ora aprovado, a quantia de R$ 53.561.307,94(cinquen-
ta e três milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e sete
reais e noventa e quatro centavos) é destinada à formação do capital
social, e o saldo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), é destinado à
criação da reserva de capital, na forma do parágrafo único do art. 14
da Lei das S.A. 5.2.2. Consignar que o acionista Leandro de Abreu
Moreira renunciou, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional,
ao seu respectivo direito de preferência para subscrição de parte das
Novas Ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital, na for-
ma do artigo 171, §6º, da Lei das S.A. 5.2.3. Em virtude do disposto
no item 5.3 acima, consignar que a totalidade das Novas Ações emi-
tidas em decorrência do Aumento de Capital são subscritas, neste
ato, pela acionista BrazilSeven Participações Ltda., sendo certo que
as Novas Ações são integralizadas mediante a capitalização de cré-
dito detido pela referida acionista em face da Companhia, em decor-

rência dos “Instrumentos Particulares de Adiantamento para Futuros
Aumentos de Capital” celebrados entre a BrazilSeven Participações Lt-
da. e a Companhia (“Créditos”), tudo conforme previsto no Boletim de
Subscrição que constitui o Anexo I à ata a que se refere esta As-
sembleia. 5.2.4. Aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia de modo a refletir o aumento de seu capital so-
cial deliberado nos itens acima, o qual passa a vigorar com a seguin-
te redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$
111.540.835,94 (cento e onze milhões, quinhentos e quarenta mil, oi-
tocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), totalmen-
te subscrito e integralizado, dividido em 5.427.156.743 (cinco bilhões,
quatrocentas e vinte e sete milhões, cento e cinquenta e seis mil, se-
tecentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal”. 5.3. Consignar o recebimento do pedido de renúncia apre-
sentado, em 15 de setembro de 2016, pelo Sr. Alexandre Gonçalves
Casqueiro, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de iden-
tidade RG nº 05476386-7, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o nº 018.388.347-02, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida General Justo, nº 171,
6º andar, Sala B, Centro, CEP 20021-130, ao cargo de Diretor Finan-
ceiro da Companhia. 5.4. Aprovar a eleição dos Srs. (i) Artur de Car-
valho Delorme, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira
de identidade nº 11343925-1, expedida pelo DIC/RJ, e inscrito no
CPF/MF sob o nº 112.342.787-90, residente e domiciliado na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial
na Avenida General Justo, nº 171, 6º andar, Sala B, Centro, CEP
20021-130, ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Com-
panhia; e (ii) Felipe Lopes Tocchetto, brasileiro, solteiro, analista de
sistemas, portador da carteira de identidade nº 107.531.438-3, expe-
dida pela SJS/II - RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 987.636.790-00,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, com escritório na Avenida General Justo, nº 171, 6º andar,
Sala B, Centro, CEP 20021-130, ao cargo de Diretor de Operações
da Companhia, ambos para um mandato de 03 (três) anos a contar
da presente data. 5.4.1. Os membros da Diretoria ora eleitos serão
investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse
a ser lavrado em livro próprio, onde deverão declarar que (i) não es-
tão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a econo-
mia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como
previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) atendem ao requisito
de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das
S.A.; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser consi-
derada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, in-
teresse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II
do §3º do art. 147 da Lei das S.A. 5.5. Aprovar a alteração na forma
de representação da Companhia, passando o Artigo 14 do Estatuto
Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 14 -
Observadas as exceções previstas neste Estatuto Social, qualquer ato
ou negócio jurídico que implique responsabilidade ou obrigação da
Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, se-
rão obrigatoriamente assinados: (i) pelo Diretor Presidente em conjun-
to com qualquer outro Diretor; (ii) pelo Diretor Presidente em conjunto
com um procurador com poderes específicos para a prática do ato; ou
(iii) por 2 (dois) procuradores com poderes específicos para a prática

do ato, devendo os instrumentos de mandato serem outorgados em
conformidade com o disposto no Parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo
1º - A Companhia poderá ser representada isoladamente pelo Diretor
Presidente nas seguintes hipóteses: (i) perante repartições públicas fe-
derais, estaduais e municipais, autarquias, empresas públicas ou mis-
tas; (ii) para firmar correspondências e atos de simples rotina; (iii) pa-
ra endossar títulos para efeitos de cobrança ou depósito em favor da
Companhia; e (iv) para o recebimento de citações ou notificações ju-
diciais, bem como para prestar depoimento em juízo, sempre que a
Companhia for regularmente intimada, sem poder de confessar. Pa-
rágrafo 2º - Nos atos de constituição de procuradores, a Companhia
deverá ser representada por 2 (dois) Diretores, em conjunto, sendo
um deles, obrigatoriamente, o Diretor Presidente. Salvo os mandatos
“ad judicia” e para defesa em processos administrativos, todos os de-
mais deverão ter prazos com limite máximo de 1 (um) ano, bem como
deverão especificar os poderes outorgados. Os mandatos outorgados
a empregados da Companhia cessarão e, consequentemente, estarão
automaticamente revogados: (i) com o término do respectivo contrato
de trabalho do outorgado; ou (ii) caso o outorgado deixe de ocupar a
função ou o cargo, em virtude da qual ou do qual recebeu poderes
para representação da Companhia”. 5.6. Aprovar a aquisição, pela
Companhia, de 14.185.190 (quatorze milhões, cento e oitenta e cinco
mil, cento e noventa) ações de sua própria emissão, detidas por
Leandro de Abreu Moreira, livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus, encargos ou gravames, representativas de 0,261% (zero vírgula
duzentos e sessenta e um por cento) do capital social da Companhia,
pelo valor de R$ 1,00 (um real), a ser pago, nesta data, com recursos
provenientes da conta de reserva de capital da Companhia. 5.6.1. Em
razão da transferência de ações consignadas acima, Leandro de
Abreu Moreira e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena,
irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, para nada mais
reclamar um do outro, receber ou pleitear, seja a que título for, em
juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, declarando expressamente que
nada mais têm a reclamar um do outro, receber ou pleitear em virtude
de qualquer ato ou fato relacionado, direta ou indiretamente, e a qual-
quer título, com (i) a Companhia, suas afiliadas, sucessores, cessio-
nários, acionistas, administradores, empregados e representantes; (ii)
com o período em que Leandro de Abreu Moreira foi acionista da
Companhia; e (iii) com o período em que Leandro de Abreu Moreira
exerceu o cargo de Diretor da Companhia; renunciando, de uma vez
por todas e de forma integral, a qualquer direito ou expectativa de
direito, incluindo eventual direito de ação de qualquer espécie ou na-
tureza (inclusive cível ou penal), em juízo ou fora dele. 5.7. Aprovar a
celebração do Instrumento de Transação a ser celebrado pela Com-
panhia na presente data e autorizar os Diretores a praticar todos os
atos necessários para a celebração do referido documento. 6. Encer-
ramento: Nada mais a ser tratado,lavrou-se a ata a que se refere es-
ta Assembleia Geral, a qual, após lida, foi aprovada pela unanimidade
dos acionistas presentes. Rio de Janeiro/RJ, 21 de dezembro de
2016. Mesa: Marcos Ibrahim Tartuci - Presidente; Artur de Carvalho
Delorme - Secretário. BRAZILSEVEN PARTICIPAÇÕES S.A. Por:
Marcos Ibrahim Tartuci e Artur de Carvalho Delorme; Leandro de
Abreu Moreira. Arquivada na JUCERJA sob o nº 3008280 em
15/02/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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